Recife, 28 de julho de 2020.

Prezadas Famílias,

Diante da publicação do Decreto do Governo do Estado, que prorrogou até
31 de julho a suspensão das atividades presenciais nas escolas, devido à Covid19,
o sindicato resolveu encaminhar ao Senhor Secretário de Educação uma proposta
de volta às atividades presenciais, ainda no mês de julho. Entretanto, comunicamos
que o Colégio de Santa Catarina, não irá aderir à volta às aulas, caso seja concedido
o pedido.

Entendemos que ainda é muito preocupante a situação de contágio pelo
coronavírus. Portanto, planejamos o nosso retorno de forma gradativa, por
segmentos, e com sistema de rodízio, com objetivo de tentarmos diminuir a
aglomeração nas entradas e saídas, corredores, pátio, entre outros.

No momento que for definida a data de retorno das aulas presenciais pelo
governo, já decidimos que nosso Colégio iniciará pelo segmento do Ensino Médio,
devido à faixa etária e ao calendário do ENEM e SSA;
Ensino Fundamental 2 (Anos Finais): uma semana após o médio;
Ensino Fundamental 1 (Anos Iniciais): uma semana após o F2;
A Educação Infantil: uma semana após o F1.

Aos pais que optarem por continuar com seus filhos em aulas remotas,
lembramos que ainda não se tem uma Instrução Normativa pelos órgãos oficiais,
a respeito dessa possibilidade, na qual o responsável poderá fazer a opção; mas
considerando essa possibilidade, iremos adotar a seguinte dinâmica. O estudante
continuará recebendo as aulas pela Plataforma Microsoft Teams, seguindo o
horário das aulas presenciais. Quanto às tradicionais provas e notas, aguardaremos
o posicionamento do Conselho Nacional de Educação.

Aos que optarem por encaminhar seus filhos para as aulas presenciais,
precisarão cumprir o protocolo abaixo citado:

•

Ter atenção aos dias que ficarão estabelecidos para seu filho estar no
colégio para as aulas presenciais pois, em caso de engano, ele precisará
voltar para casa e no dia certo;

•

Os estudantes (crianças a partir de 2anos), só poderão permanecer no
colégio utilizando a máscara. Com exceção dos alunos portadores de
necessidades especiais;

•

Estudantes passarão pelo funcionário que irá aferir a temperatura, e em
caso de temperatura acima de 37,5 graus, ligaremos para família a fim de
vir buscar o aluno, que ficará aguardando a chegada do responsável;

•

Medir a temperatura de seu filho antes de chegar na escola e verificando
sinais de indisposição, não levar o estudante para a escola;

•

Higienizar as mãos com álcool 70%;

•

Esfregar os pés no tapete com barreira química;

•

Se faz necessário trazer na bolsa no mínimo uma máscara sobressalente
para trocar quando ficar úmida. Armazenar a usada, em um saquinho
separado dos materiais escolares. As máscaras deverão estar identificadas;

•

O Estudante deverá respeitar o distanciamento das bancas;

•

O fardamento deverá ser lavado diariamente;

•

O estudante não deverá compartilhar objetos de uso pessoal, como
lápis, caneta, borracha, celular, fone de ouvido, copos, toalha, talheres e
máscara;

•

Adotar a utilização de garrafas individuais ou copos para consumo
de água, evitando o contato direto da boca com as torneiras dos
bebedouros;
Evitar lanchar próximo ao colega, utilizando 2 metros de distância;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Evitar apertos de mãos, beijos e abraços;
Incentivar o uso da etiqueta respiratória pelos estudantes: ao tossir ou
espirrar usar um lenço ou a parte interna do braço na altura do cotovelo;
Fazer uso do álcool 70%, em pontos estratégicos na escola, além da
lavagem frequente das mãos, provido de sabão, toalhas de papel;
Os pais ou condutores não devem entrar até a sala de aula, devem
respeitar a demarcação no chão;
Evitar aglomeração no portão de entrada e todos devem usar máscaras;
Não teremos festividades nas datas comemorativas;
Estarão suspensas: modalidades esportivas e lanche coletivo;
Integral:
 Ensino Médio: o turno da tarde acontecerá on-line;
 Integral (do Infantil ao 5ºano) estará suspenso;

ROTINA NO AMBIENTE ESCOLAR
•

Reforçaremos a limpeza e desinfecção com desinfetante aprovado pela
Anvisa, nas seguintes áreas:
• Superfícies mais tocadas (mesas, teclados, maçanetas, etc.);
•

Banheiros, instalações, áreas e superfícies comuns, antes, durante e
após o expediente;

•

Lavaremos os tapetes utilizados diariamente, ao final do expediente;

•

Privilegiaremos a ventilação natural em todos os ambientes, mantendo sempre
que possível as portas e janelas abertas em todos os ambientes. Na utilização
de aparelho de ar condicionado, reforçaremos a verificação da higienização dos
filtros;
•

Professores e todos os funcionários em geral:

•

Utilizarão máscaras;

•

O fardamento será lavado diariamente;

•

Todos passarão pelo funcionário que irá aferir a temperatura;

•

Higienizarão os pés na barreira química;

•

Evitarão ações como: apertos de mãos, beijos, abraços, manuseio nos objetos
dos alunos.

Apesar de ser um momento que demandará muita atenção, por ser uma situação
nunca vivida pela comunidade educativa assim como para as famílias, pedimos que
conversem com seus filhos que serão enviados, de forma positiva, sobre a experiência
de retorno para escola e que em breve voltaremos a nos abraçar, apertar as mãos,
mas que atualmente, expressaremos nosso carinho de outra forma. A colaboração da
família será imprescindível.
Estamos organizando encontro com as famílias na Plataforma Teams para
conversarmos sobre os pontos abordados neste comunicado, objetivando dirimir o
máximo possível as dúvidas.
Atenciosamente,

Equipe Pedagógica
(Telefone para contato: 9886-1376).

